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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de 
leerlingen uit de klassen 1 t/m 6 
 
 
 
Krommenie, 18 december 2020 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Hierbij net voor de kerstvakantie nog een bericht over een aantal belangrijke onderwerpen.  
 
Zoals gisteren aan u gecommuniceerd, starten wij op 5 januari 2021 weer met het verzorgen 
van onderwijs. Voor de meeste leerlingen is dit op afstand via online lessen. De 
examenleerlingen en kwetsbare leerlingen komen wel naar school. Het is voor ons dan 
ook belangrijk om op de hoogte te blijven van de positief geteste leerlingen tijdens de 
kerstvakantie. Wanneer dit aan de orde is, vragen wij u om ons hierover op 4 januari te 
informeren tussen 8:00 uur en 12:00 uur. 
  
Bij onderwijs op afstand vragen wij u als ouder(s)/verzorger(s) om samen met school het 
onderwijsproces van de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. We begrijpen dat dit niet 
altijd mogelijk is en per situatie kan verschillen. 
   
Waar denken we dan aan?  

• Lukt het om structuur in de dag houden?  
• Lukt het om op tijd in te loggen om actief mee te doen met de les?  
• Lukt het om de instructies van de docenten goed op te volgen (zoals camera en 

microfoon aan, opdrachten uitvoeren, werk inleveren, etc.)?  
• Ervoor zorgen dat de camera en microfoon van het device het doen (hulp hierbij kunt u 

krijgen via helpdesk@bertrand.nl).  
• Uw kind(eren) positief aan te moedigen om door te zetten en het huiswerk te maken.  
• Schroom niet om bij zorg contact op te nemen met de mentor van uw zoon/dochter.  

  
Bij deze brief sturen wij u twee bijlagen met belangrijke informatie.  
 

• Bijlage over de FLEX-modules voor periode 3, welke gisteren naar alle leerlingen is 
gestuurd. Vandaag om 13:00 uur gaat de inschrijving open.  

• Bijlage voor alle examenleerlingen over het inschrijven voor vervolgopleidingen. Voor nu 
is het vooral belangrijk om aandacht te hebben voor opleidingen met een decentrale 
selectie: aanmelden hiervoor moet vóór 15 januari 2021.   
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Nu eerst twee weken kerstvakantie! We wensen u samen met uw gezin en familie, in zeer 
kleine setting dit jaar, prettige kerstdagen en voor 2021 vooral veel gezondheid en wijsheid!  
  
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
Namens de schoolleiding, 
 
 

Sandra Campos  
rector  
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